En als zij nu één van uw
erfgenamen
zouden zijn ?
Geef kwetsbare kinderen
een thuis en een toekomst!

Via een legaat
kan u zowel uw
dierbaren als
kinderen die er
helemaal alleen
voor staan iets
moois nalaten.

Met uw steun geeft
SOS Kinderdorpen kinderen
een thuis en een toekomst
Aan de dag dat we er niet meer zullen zijn,
denken we liever niet. Toch is het niet slecht
om af en toe stil te staan bij wat er na uw leven
met uw bezittingen gebeurt. Wilt u graag
dat uw vermogen later ook ten goede komt
van kwetsbare kinderen in België of elders
in de wereld ? Dan kunt u bij voorbeeld in
uw testament een plaats voorzien voor
SOS Kinderdorpen.

Dit wist u misschien nog
niet
• Met een duolegaat, kunt u
SOS Kinderdorpen steunen zonder
uw erfgenamen te benadelen.
• Een schenking, ook tijdens uw
leven, is belastingvrij en levert u een
belastingvoordeel * op.
• Zonder wettige erfgenaam gaat uw hele
nalatenschap naar de staat. U kunt dit
anders beslissen en een goed doel dat
u nauw aan het hart ligt tot wettige
erfgenaam maken.
* Voor giften vanaf € 40 heeft u recht op een
forfaitaire belastingvermindering van 45%
van uw schenking.
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SOS Kinderdorpen in uw testament opnemen kan op drie manieren:

1

2

3

Via een
algemeen legaat

Via een
bijzonder legaat

Via een
duolegaat

schenkt u al uw
bezittingen aan één of
meerdere personen of aan
een organisatie.
Dit is enkel mogelijk
indien u geen kinderen
heeft. Want kinderen
hebben hoe dan ook
recht op een deel dat
volgens de wet voor hen
voorbehouden is.

schenkt u specifieke
bezittingen aan één of
meerdere personen of
organisaties.

kunt u uw dierbaren én
een goed doel in uw
testament opnemen
en tegelijkertijd de
successierechten op uw
nalatenschap gevoelig
verminderen. Op die
manier kunt u zowel
familie en/of vrienden als
een goed doel gelukkig
maken. Op de pagina’s
zeven tot negen ontdekt u
hoe dit precies in zijn werk
gaat.

Eigenhandig of notarieel
Een testament kan zowel eigenhandig geschreven zijn, voorzien van datum en handtekening (eigenhandig/
holografisch testament), als opgesteld door een notaris (authentiek/notarieel testament). Maar ook een
zelfgeschreven testament laat u best registreren bij een notaris. Zo weet u zeker dat alles verloopt zoals u het
wenst en kan uw testament nooit in foute handen vallen.
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Wat doet
SOS Kinderdorpen ?

Kinderen een
familie, een
warme thuis en
een toekomst
bieden. Daar
draait het bij
SOS om.

Een veilige thuis voor Een warm gezin om in Onderwijs en
kwetsbare kinderen op te groeien
medische zorg
Soms hebben families het zo
moeilijk dat ze niet meer in staat
zijn voor hun kinderen te zorgen.
Enerzijds biedt SOS die kinderen
opnieuw een veilige thuis in
een familiale omgeving. Een
plek waar ze op adem kunnen
komen en de gebeurtenissen uit
het verleden kunnen verwerken.
Anderzijds gaan we, indien
mogelijk, aan de slag met de
oorspronkelijke familie, zodat de
kinderen toch veilig en gezond
groot kunnen worden binnen
hun eigen gezin.
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Wij geloven dat een gezin de
beste plaats is voor een kind
om op te groeien. Opgroeien in
familieverband leert je relaties
aangaan, verantwoordelijkheden
nemen en belangrijke waarden
kennen. De familie vormt ook
een basis waar je altijd op terug
kunt vallen. Daarom vangen we
kinderen op in familiehuizen,
ieder met een SOS moeder en
SOS broers en zussen. Daar
vinden kinderen de veilige en
warme thuis waar ze recht op
hebben.

Indien er een gebrek is aan
bepaalde voorzieningen in de
regio, zoals scholen of medische
centra, bouwt SOS deze zelf.
Dit gebeurt dan in nauwe
samenspraak met de lokale
overheid en bevolking. Zowel
in de scholen als de medische
centra zijn ook alle mensen uit
de buurt welkom. Zo geven we
nog meer kansarme kinderen
kansen om op te groeien tot
sterke volwassenen.

Actief in België
en de rest van de wereld
SOS Kinderdorpen bekommert zich al meer dan 65 jaar om
kwetsbare kinderen die er helemaal alleen voor staan. Dankzij uw
steun vangen wij meer dan 82.000 kinderen op in 555 kinderdorpen,
verspreid over 134 landen. Via onze familieversterkende
programma’s, scholen en medische centra ondersteunen wij nog
eens 1,5 miljoen mensen.

SOS Kinderdorp
Chantevent
Ook in België vangt SOS al meer
dan 45 jaar kinderen op in het
SOS Kinderdorp Chantevent
in Bande, nabij Marche-enFamenne. Kinderen in een
problematische gezinssituatie
kunnen hier onder de vleugels
van een SOS moeder en met
een zestal SOS broers en zusjes
opgroeien in één van de zeven
familiehuizen. In Rochefort
heeft SOS nog een bijkomend
familiehuis, l’Alouette, waar
kinderen met meer perspectief
op een terugkeer naar huis
terecht kunnen.

SOS heeft al
meer dan 45 jaar
opvangprojecten in
België.

SOS Jongerenproject

Het Simbahuis

Vanaf hun 16de kunnen
de jongeren uit het
kinderdorp ervoor kiezen op
semizelfstandige basis te gaan
wonen in het kinderdorp. Daar
leren ze op eigen benen staan
en worden ze voorbereid op
een zelfstandig leven. Eens 18
kunnen de jongeren dan terecht
in L’Olivier (Hollogne), waar
ze verder begeleid worden
in het uitbouwen van een
toekomstproject.

In Liedekerke (Vlaams-Brabant)
opende SOS Kinderdorpen
in 2009 het Simbahuis, dat
tijdelijke opvang biedt aan
kinderen in een moeilijke
gezinssituatie. De kinderen
kunnen er op adem komen en
worden individueel en samen
met hun ouders begeleid.
Samen zoeken we naar
oplossingen om de situatie
positief te veranderen en
de relaties binnen het gezin
duurzaam te herstellen. Zodat
het gezin zo snel mogelijk weer
samen verder kan.
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Een betrouwbare
partner
Uw geld wordt verantwoord
en duurzaam besteed

Met uw steun kunnen wij kinderen in nood op
duurzame wijze een thuis en een toekomst schenken.
U kunt erop vertrouwen dat SOS uw erfdeel
doeltreffend zal gebruiken om kwetsbare kinderen te
ondersteunen.

SOS als een erkende organisatie
SOS Kinderdorpen is erkend door onder meer:
• de Belgische Ontwikkelingssamenwerking
• de Federatie Wallonië-Brussel

Financieel gezond en transparant
SOS Kinderdorpen staat onder de verantwoorde
lijkheid van een raad van bestuur, die toezicht
houdt op de werking en het beheer van de
fondsen. Onze rekeningen worden jaarlijks
gecontroleerd door een onafhankelijke Belgische
bedrijfsrevisor.
Ook maakt SOS Kinderdorpen deel uit van
SOS-Kinderdorf International, waarvan de
rekeningen op hun beurt nagekeken worden door
bedrijfsrevisoren.

• de Vlaamse overheid
• de Vereniging voor Ethiek in de
Fondsenwerving
Omdat SOS onder de controle van de Federale
Overheidsdienst Financiën staat, heeft SOS het
recht om fiscale attesten te verlenen.
SOS beschikt ook over een officiële machtiging
om legaten te ontvangen.
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Testament.be
SOS maakt deel uit van de c ampagne Testament.be
en stelt via deze organisatie gratis een notaris en
professioneel advies ter uw beschikking.

Uw testament in het teken van
kwetsbare kinderen - praktisch
Iedereen kan een goed doel opnemen in zijn of haar
testament. Afgezien van het wettelijk voorbehouden
deel voor uw rechtstreekse erfgenamen, kunt
u volledig zelf kiezen aan wie u uw bezittingen
achterlaat. Wel is het zo dat de belastingen op uw
erfenis hoger worden naarmate de verwantschap
van uw erfgenamen afneemt. Neven en nichten
zullen dus hogere successierechten betalen dan
bijvoorbeeld zonen of dochters.
De Belgische overheid voorziet echter een speciale
regeling waardoor uw erfgenamen, als u een
goed doel in uw testament opneemt, die hoge
successierechten niet hoeven te betalen. We hebben
het over een duolegaat, waarbij u één of meerdere
erfgenamen én een goed doel als SOS Kinderdorpen
in uw testament opneemt. Heel wat vrienden van
SOS Kinderdorpen hebben deze weg reeds gevolgd,
en hielden zo een groter bedrag over om te verdelen
onder hun dierbaren en SOS. Zodat u zowel uw
erfgenamen als kwetsbare kinderen in België of in de
wereld gelukkig maakt.

Duolegaat
Een duolegaat zorgt ervoor dat uw erfgenamen
geen successierechten betalen, omdat SOS dat
in hun plaats doet. Omdat SOS als goed doel
veel minder successierechten betaalt (7 tot 12,5%,
afhankelijk van het gewest), is dit ook voor ons
voordelig. Uw erfgenaam en SOS ontvangen dus
beiden een groter deel, en er gaat minder naar de
staat. U kunt hierbij zelf kiezen welk(e) project(en)
van SOS Kinderdorpen u graag ondersteunt. Of u

geeft SOS de vrijheid het geld te besteden waar
de nood het hoogst is. Een voorbeeld van een
duolegaat vindt u op de volgende pagina.

Successierechten
Het percentage successierechten dat uw
erfgenamen betalen, varieert naargelang de aard
van de verwantschap, de grootte van het bedrag
en het gewest waarin u gedomicilieerd bent:
• Erfgenamen in rechte lijn (kinderen,
kleinkinderen, partners) betalen het minste
successierechten, van 3 tot 27%. Broers, zussen
en andere erfgenamen betalen 30 tot 65%
successierechten.
• Hoe hoger het bedrag, hoe hoger de
successierechten. Dit werkt met schijven,
waarbij de laagste schijven het minst belast
worden. Indien u geen kinderen heeft, geldt
het maximumtarief (65%-80%) vanaf € 175.000.
Voor erfgenamen in rechte lijn geldt het
maximumtarief (24%-27%) vanaf € 250.000. Het
exacte percentage per schijf hangt af van de
verwantschap en het gewest.
• Het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk
Gewest hanteren elk licht verschillende
tarieven voor successierechten.
Op de volgende pagina vindt u een concreet
voorbeeld van hoe een duolegaat voordelig
kan zijn voor zowel uw erfgenamen als voor
SOS Kinderdorpen.
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Voorbeeld
normaal legaat →

Voorbeeld
duolegaat →

Annemarie, gedomicilieerd in
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, is weduwe en heeft
geen kinderen. Ze laat via een
normaal legaat € 600.000 na
aan haar nicht Ilse, de dochter
van haar zus. Als nicht van
Annemarie betaalt Ilse in totaal
€ 385.000 aan successierechten.
De berekening hieronder toont
aan dat Ilse dus € 215.000 over
houdt. SOS Kinderdorpen
ontvangt natuurlijk niets.

Annemarie laat opnieuw
€ 600.000 na, maar ditmaal
via een duolegaat. Ze beslist
om 50% van haar bezittingen
aan haar nicht Ilse te laten en
50% aan SOS Kinderdorpen
te schenken. Dit komt dus
neer op € 300.000 voor Ilse
en € 300.000 voor SOS.
SOS betaalt de successierechten
van Ilse. De berekening
hieronder toont dat Ilse nu
€ 300.000 krijgt, € 85.000 meer!
En SOS Kinderdorpen krijgt ook
€ 87.500. Alleen het aandeel van
de Belgische staat neemt af.

Normaal legaat →
Duolegaat →

Ilse krijgt € 215.000, SOS Kinderdorpen niets
Ilse krijgt € 300.000, SOS Kinderdorpen € 87.500

Ilse

SOS
Kinderdorpen

Belgische
Staat

Nalatenschap voor
successierechten

→
→

€ 600.000
€ 300.000

–
€ 300.000

–
–

35% successierechten op
1ste schijf tot € 50.000

→
→

- € 17.500
–

–
- € 17.500

+ € 17.500
+ € 17.500

50% successierechten
op 2de schijf van
€ 50.000 - € 100.000	

→
→

- € 25.000
–

–
- € 25.000

+ € 25.000
+ € 25.000

60% successierechten
op 3de schijf van
€ 100.000 - € 175.000

→
→

- € 45.000
–

–
- € 45.000

+ € 45.000
+ € 45.000

70% successierechten op
4de schijf boven € 175.000

→
→

- € 297.500
–

–
- € 87.500

+ € 297.500
+ € 87.500

In Brussel betaalt SOS
12,5% successierechten

→
→

–
–

–
- € 37.500

–
+ € 37.500

+ € 215.000
+ € 300.000

–
+ € 87.500

+ € 385.000
+ € 212.500

Nalatenschap na
successierechten
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Belangrijk
• Een testament is maatwerk en zal voor iedereen verschillen. Raadpleeg uw notaris om er zeker van te
zijn dat alles verloopt zoals u het wenst.
• Een duolegaat is in het bijzonder voordelig indien u geen erfgenamen in rechte lijn heeft en/of indien het
gaat om hoge bedragen.
• Zonder erfgenamen en als u geen testament opmaakte, gaat de volledige erfenis naar de staat.
• Een testament kan voor het overlijden altijd nog gewijzigd worden. Alleen het laatst opgestelde
testament is geldig.
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Het antwoord op uw vragen
Moet ik SOS Kinderdorpen op de
hoogte brengen van mijn plannen ?

Als u SOS liever niet op de hoogte brengt, is dat
geen enkel probleem. Maar we vinden het wel leuk
om u te bedanken voor uw steun en u te tonen
wat we met uw steun kunnen realiseren. Dat kan
alleen als we u kennen en weten dat u ons steunt.

Kan ik roerende en onroerende
goederen nalaten aan
SOS Kinderdorpen ?

Dat kan zeker. SOS zal deze met een gepaste
expertise en tegen de beste prijs verkopen, tenzij
uw wilsbeschikking anders aangeeft.

Kan ik SOS Kinderdorpen ook op een
andere manier helpen ?

Ook tijdens uw leven kunt u SOS steunen, met
een schenking bij voorbeeld. Deze zijn volledig
belastingvrij. Meer nog, giften vanaf € 40 zijn
fiscaal aftrekbaar en geven recht op een forfaitaire
belastingvermindering van 45% van uw gift(en).

Wat gebeurt er als ik geen
testament opstel ?

Indien u geen testament opstelt, gaat uw
nalatenschap in eerste instantie naar uw na
komelingen (kinderen, kleinkinderen…) of anders
naar uw naaste familie (ouders, broers en zussen,
neven en nichten…). Indien u geen erfgenamen
heeft, gaat uw erfenis volledig naar de staat. Voor
precieze informatie hieromtrent kunt u terecht op
de website www.notaris.be.
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Kan ik mijn testament nog
veranderen ?

U kunt uw testament op ieder moment van uw
leven nog aanpassen. Alleen het laatst opgestelde
testament is geldig.

Kan ik zelf kiezen hoe
SOS Kinderdorpen mijn geld
besteedt ?

Absoluut. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen
een specifiek project van SOS Kinderdorpen te
steunen, of u kunt uw nalatenschap verdelen over
verschillende SOS projecten. Net zo goed is het
mogelijk SOS de vrijheid te geven uw gift in te
zetten waar de nood het hoogst is.

Moet ik voor mijn testament een
notaris raadplegen ?

U bent niet verplicht een notaris te raadplegen.
U kunt uw wilsbeschikking ook zelf opstellen. Dit
kunt u dan neerleggen bij een notaris en laten
registreren, zodat het zeker geldig is.
Maar om zeker te zijn dat alles verloopt zoals u het
wenst, raden we u toch sterk aan een notaris te
raadplegen. Het erfenisrecht kan erg ingewikkeld
zijn, en de betrokkenheid van een notaris geeft u
de garantie dat er niets fout loopt.

Hoeveel successierechten betaalt
SOS Kinderdorpen ?

Als humanitaire organisatie betaalt SOS minder
successierechten. Indien de erflater gedomicilieerd
is in Vlaanderen is dat 8,8%, in Wallonië 7% en in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,5%.

Wat moet u
zeker vermelden
in uw testament?

Indien u SOS Kinderdorpen in uw testament
opneemt, vermeld dan duidelijk en correct onze
naam, adres en ondernemingsnummer:
• Officiële naam: SOS Kinderdorpen België
• Maatschappelijke zetel:
Gachardstraat 88 – 1050 Brussel
• Ondernemingsnummer: 0408 628 435
• Juridische vorm: vzw

Vermeld ook duidelijk of u de SOS projecten
in België of in de wereld wil ondersteunen, zodat we
uw wil kunnen respecteren.
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Hilde Boeykens: “Ik heb kinderen altijd in
mijn hart gedragen. Zij zijn de toekomst van
onze wereld. Ik heb het altijd als een groot
onrecht gezien wanneer een kind niet in een
liefdevolle thuis kan opgroeien, want dat is
essentieel om later zelf te kunnen liefhebben
en sterk in het leven te staan.
SOS Kinderdorpen neemt het op voor deze
kinderen en geeft hen een warme thuis.
Elke dag opnieuw. Dichtbij en ver weg.
Maar dat kan alleen dankzij mensen zoals u.
Nu en later. Bedankt!”

Wilt u er graag eens over praten ?

U kunt Hilde rechtstreeks bereiken via

Neem dan gerust contact op met onze directrice
Hilde Boeykens. Zij zal u met plezier vertellen over
onze organisatie, over onze projecten in België en
in de wereld, en over de mogelijkheden om ons te
steunen.

02 639 09 73
0478 39 04 39
hilde.boeykens@sos-kinderdorpen.be

U bent altijd welkom!
SOS Kinderdorpen België

Onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin:
Gachardstraat 88 - 1050 Brussel
Tel.: 02 538 57 38
info@sos-kinderdorpen.be
www.sos-kinderdorpen.be
Rekeningnummer voor:
onze projecten in België
IBAN: BE80 3100 1447 1577
BIC: BBRUBEBB

Rekeningnummer voor:
onze projecten in de wereld
IBAN: BE17 3100 4034 5521
BIC: BBRUBEBB

Verantwoordelijke uitgever: Hilde Boeykens, Gachardstraat 88, 1050 Brussel

Gachardstraat 88, 1050 Brussel

